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RESUMO 

Dotadas de afetividade e forte carga simbólica, as obras de Odilla Mestriner 

revelam o modo singular da representação artística desta importante artista, que nasceu 

e viveu em Ribeirão Preto. Contando com significativas participações em salões e 

bienais, Odilla destacou-se no circuito das artes com várias premiações. Considerando a 

sua importância, propomos uma reflexão histórico-artística sobre uma seleção de obras 

da artista que retratam a evolução da paisagem urbana de Ribeirão Preto. Tal reflexão 

dividiu-se de maneira em que inicialmente foram coletados dados para uma posterior 

análise das obras de Odilla. Através do estabelecimento de relações entre as obras e 

fatos históricos da cidade, o estudo visa o resgate de memórias do município de 

Ribeirão Preto, a preservação cultural e a intensificação das atividades artísticas locais. 

PALAVRAS-CHAVE: Odilla Mestriner- Artes- Ribeirão Preto- Paisagem- Urbana. 

THE EVOLUTION OF THE URBAN PANORAMA IN RIBEIRÃO PRETO 

UNDER THE PERSPECTIVE OF ODILLA MESTRINER: AN ANALYTICAL 

REFLECTION 

ABSTRACT 

Endowed with affection and strong symbolic weight, Odilla Mestriner's works 

reveal the unique way of artistic representation of this important artist, who was born 

and lived in Ribeirão Preto. Counting with significant participation in salons and 

biennials, Odilla stood out in the arts circuit with several awards. Considering its 

importance, we propose a historical-artistic reflection on a selection of works by the 

artist that portray the evolution of the urban landscape of Ribeirão Preto. Such reflection 

was divided in a way in which data were initially collected for a later analysis of 

Odilla's works. Through the establishment of relations between  the works and historical 

facts of the city, the study aims to rescue memories of the city of Ribeirão Preto, 

cultural preservation and intensification of local artistic activities. 
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A paisagem urbana não é estática. Segundo a urbanista Jane Jacobs (2014): As 

cidades são locais fantasticamente dinâmicos (JACOBS, 2014, p.21). Esta 

dinamicidade, decorre de várias interações, das quais uma das mais importantes 

relaciona-se com a vida econômica do município. Destacando-se como um dos 

municípios mais dinâmicos na economia brasileira, os ciclos econômicos irromperam de 

diferentes formas no cenário urbano de Ribeirão Preto.  

Considerando as transformações urbanas de Ribeirão Preto, a artista Odilla 

Mestriner, que nasceu e viveu nesta cidade, reflete em suas obras a essência do 

dinamismo do município. Valendo-se desta premissa, este estudo considera os trabalhos 

de Odilla um registro importante sobre as transformações do cenário urbano de Ribeirão 

Preto. Portanto, esta pesquisa pretende fazer uma leitura das obras da artista que 

revelam as diferentes fases deste município, a fim de produzir uma síntese das 

memórias da cidade. 

Fruto do desbravamento de terras, Ribeirão Preto, situada no interior do estado 

de São Paulo, foi fundada em 19 de junho de 1856. A partir de 1880, devido ao 

esgotamento produtivo do Vale do Paraíba, o núcleo cafeicultor deslocou-se para o 

interior de São Paulo, atingindo Ribeirão Preto. Esta atividade econômica trouxe 

prosperidade ao município e atraiu imigrantes de diversos países. É neste contexto que 

os avós de Odilla, vindos da Itália, chegam à cidade para trabalhar na lavoura de café. 

Odilla Mestriner nasceu em 18 de agosto de 1928 na cidade de Ribeirão Preto. 

Ainda criança, descobriu no desenho sua forma de expressão favorita. Desde então, 

passou a pintar as paisagens que faziam parte de seu cotidiano na pacata cidade do 

interior. Entre 1955 e 1957 estudou pintura na Escolinha do Bosque, onde teve aulas 

com o pintor italiano Domenico Lazzarini, que contribuíram para o aprofundamento de 

sua técnica. 

A partir de 1959, Odilla inicia um ciclo de realização de exposições e 

participações em diversas bienais, destacando-se no cenário artístico brasileiro e 

internacional. Este período de atividade termina em 2009, com a morte da artista, porém 

seu legado para a arte permanece até os dias atuais. 



O mundo artístico é marcado principalmente pela presença masculina, tendo 

início apenas após a Semana de Arte Moderna de 1922 os primeiros questionamentos no 

Brasil sobre o espaço reduzido da mulher artista. A partir de 1960, aliada ao movimento 

feminista, esta abordagem se intensifica e ganha proporções mundiais. Sendo Odilla 

Mestriner uma artista do gênero feminino que vivenciou esta época de maiores 

conquistas da mulher na sociedade, esta pesquisa também propõe o debate sobre a 

questão da presença feminina na história da arte. 

Tendo em vista a importância artística de Odilla Mestriner, a presente pesquisa, 

busca a intersecção entre o trabalho da artista e o desenvolvimento de Ribeirão Preto. 

Desta maneira, possui como um dos objetivos a ampliação do conhecimento a respeito 

da cultura local, através de uma investigação histórica e artística sobre as mudanças 

urbanas em Ribeirão Preto. 

Odilla Mestriner sempre viveu em Ribeirão Preto, porém grande parte de suas 

exposições ocorreram em outras cidades. Ela possui obras de seu acervo em diversos 

municípios e também em outros países como Estados Unidos, Bélgica e Alemanha. Em 

Ribeirão Preto, o Instituto Odilla é o principal meio de manutenção do legado da artista.  

Criado em 2009, em parceria com o curso de Ciência da Informação e 

Catalogação da Faculdade de Filosofia e Letras da USP, o Instituto Odilla reúne um 

catálogo das obras assim como estudos e obras literárias sobre a artista. Após a 

fundação, o Instituto possuía um espaço físico aberto para visitações, localizado na rua 

Vicente de Carvalho 1377 no bairro Jardim Sumaré em Ribeirão Preto. Recentemente, o 

local foi fechado, concentrando suas atividades de maneira virtual, através do museu 

digital e da disponibilização de documentos textuais em formato PDF. 

A cidade de Ribeirão Preto, não possui de maneira geral uma divulgação ampla 

de seus programas culturais. Existe ainda, certo provincianismo, característica já 

mencionada por Odilla Mestriner ao se referir à sua cidade natal. Por isso, o interesse 

pelas artes visuais faz parte de um público restrito. Desta forma, uma das 

aplicabilidades desta pesquisa, visa a ampliação do conhecimento sobre a obra e a 

pessoa que foi Odilla Mestriner. 



Levando em conta estas considerações, a pesquisa justifica-se no âmbito da 

valorização da cultura local, a qual procuraremos responder com o enfoque histórico-

artístico no estudo sobre a evolução do panorama urbano de Ribeirão Preto. 

 

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Esta pesquisa foi dividida em quatro etapas, sendo que as três primeiras 

embasaram teoricamente a última (análise de cinco obras de Odilla Mestriner). A 

primeira etapa consistiu em uma investigação sobre as mudanças urbanas de Ribeirão 

Preto, com a finalidade de conhecer os contextos possivelmente vinculados às obras de 

Odilla. Nesta etapa foram realizadas leituras relacionadas ao tema e uma pesquisa no 

arquivo público da prefeitura de Ribeirão Preto.  

A segunda etapa contemplou uma pesquisa sobre a vida de Odilla Mestriner. 

Para tanto, foram realizadas a leitura de documentos textuais referentes à artista bem 

como, uma entrevista com Maria Luiza Mestriner, irmã da artista e presidente do 

Instituto Odilla Mestriner. A conversa teve um enfoque mais pessoal sobre a vida da 

artista, pouco abordado nas obras literárias, a fim de conhecê-la mais profundamente. 

A terceira etapa explorou o tema da presença feminina na história da arte, 

adentrando em uma investigação sobre as possíveis dificuldades e acessos de Odilla, 

como artista mulher, no mundo artístico. Neste processo foram realizadas leituras 

relacionadas ao tema e perguntas na entrevista anteriormente citada, direcionadas ao 

assunto. 

A última etapa consistiu na análise de cinco obras de Odilla Mestriner 

relacionadas à paisagem urbana de Ribeirão Preto: Telhados (1961), Casas e cercas 

(1963), Figura Casa V (1967), Visão da Cidade (1978) e Caminhos da Ferrovia III 

(1981). Neste processo foi adotado o método descrito por Martine Joly
2
. Segundo a 

autora, a análise de uma obra de arte deve levar em conta quatro eixos plásticos: 

1- Forma: deve-se observar quais formas existem e quais impressões elas 

produzem. 
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2-  Composição: é preciso verificar como as formas estão dispostas. 

3-  Cores: deve-se observar quais são as cores existentes e quais sensações elas 

provocam. 

4-  Textura: é preciso notar qual a textura existente e quais reações ela provoca 

no observador. 

 

AS TRANSFORMAÇÕES URBANAS EM RIBEIRÃO PRETO 

Ribeirão Preto é uma cidade localizada no interior do estado de São Paulo, em uma 

região conhecida até o século XVIII como “sertão desconhecido”, situada nas 

proximidades de uma estrada que ligava a cidade de São Paulo até a região mineradora 

de Goiás. Após a descoberta do ouro em Goiás em 1725, o fluxo de viajantes por esta 

estrada aumentou significativamente, despertando a curiosidade sobre o conhecimento 

do então “sertão desconhecido”, onde estava Ribeirão Preto. 

Os primeiros registros da ocupação do território datam de 1811, sendo que este 

pequeno núcleo de povoamento era constituído por mineiros desbravadores de terras. 

Em 1850, no contexto da promulgação da Lei de Terras, cuja finalidade era a 

regulamentação da questão fundiária no Império, os habitantes locais, já estabelecidos 

como fazendeiros, doaram parte de suas terras para a criação do patrimônio de São 

Sebastião. Esta doação visava a legalização de suas propriedades e a manutenção de 

uma capela em homenagem ao santo. Após a demarcação do povoado, as escrituras 

referentes a criação do Patrimônio de São Sebastião foram registradas no dia 19 de 

junho de 1856, data da fundação do município. 

A produção cafeeira é um elemento importante a ser considerado na história de 

Ribeirão Preto. A partir de 1880, o Vale do Paraíba destacava-se como o principal 

núcleo produtor de café. Porém passou a apresentar o desgaste do solo, incentivando a 

busca de novas terras para o plantio. Parte dos fazendeiros desta região migraram para o 

interior de São Paulo e em Ribeirão Preto, encontraram condições ideais de para o 

cultivo da planta. Aliada à produção cafeeira, as ferrovias proporcionaram uma redução 

importante no tempo e nos gastos com transporte, feito anteriormente por burros de 

carga. No fim do século XIX Ribeirão Preto possuía duas companhias de estradas de 



ferro: Mojiana e Paulista. O cenário da prosperidade e expansão cafeeira local gerou a 

necessidade de recrutamento de mão de obra, que foi atendida pelo trabalho livre, 

executado principalmente pelos imigrantes. 

Em Ribeirão Preto, os lucros gerados pela produção cafeeira foram investidos 

em diversos setores da economia urbana: comércio, indústria, construção civil e 

serviços. O prefeito João Rodrigues Guião em 1923, reconheceu a importância deste 

fenômeno na consolidação da cidade, a cidade nasceu sob os auspícios da riqueza 

agrícola, mas conquistou sua emancipação pelo seu grande desenvolvimento comercial 

(GUIÃO, 1923: 17). 

Desta maneira, muitos imigrantes que vieram trabalhar nas lavouras de café, 

tinham a oportunidade de dedicar-se ao crescente mercado urbano. O período cafeeiro 

marca o início das transformações no desenho urbano da cidade. Em 1883 quando a 

Companhia Mojiana chegou em Ribeirão Preto, foi implantada uma estação provisória 

na atual avenida Caramuru. Entretanto, devido à distância do núcleo urbano, o local da 

estação mudou-se em 1885 para o final da rua General Osório. A partir daí abriu-se a 

avenida Jerônimo Gonçalves,  expandindo ainda mais os limites de crescimento da 

cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Antiga estação na atual avenida Caramuru em 1833 

Fonte: SILVA, Adriana Capretz Borges. Campos Elíseos e Ipiranga: 

memórias do antigo Barracão. 1ed. Ribeirão Preto: COC, 2006. 

 



Devido ao crescimento populacional, em 1886 é iniciado o primeiro grande 

plano de expansão urbana da Vila do Ribeirão Preto.  Foram mapeados terrenos e feitos 

estudos para a instalação do núcleo colonial Antonio Prado. Ainda no fim do século 

XIX, ocorre a canalização de água (1897) e implantação de luz elétrica (1889). Esta 

dinamização local, contribuiu para a elevação da Vila à categoria de cidade em 1889. 

No ano seguinte, em 1890, ocorre a demarcação do Largo da Matriz e a construção das 

quadras adjacentes da Casa de Câmara e Cadeia. Posteriormente, esta região da cidade 

foi ocupada por mais edifícios públicos administrativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir das transformações citadas, a área conhecida como centro da cidade 

passou por constantes mudanças. Em 1897 foi construído em frente a praça XV de 

Novembro, o Teatro Carlos Gomes. Em 1904, a antiga Matriz situada próxima a praça 

XV foi demolida para a inauguração de uma nova sede em um local mais alto. Assim, 

em 1917 foi inaugurada a nova Catedral, buscando trazer uma arquitetura mais 

grandiosa, condizente com a importância econômica da cidade na época. 

Com a chegada destas novas estruturas, a área próxima a praça XV de novembro 

tornou-se uma região nobre, onde muitos fazendeiros do café e pessoas da alta classe 

social vieram morar. Nesse contexto, destacam-se a construção de vários palacetes 

exibindo o estilo eclético: o Palacete Camilo de Mattos (1922) atualmente fechado para 

Figura 2- Largo da Matriz em 1890 

Fonte: SILVA, Adriana Capretz Borges. Campos Elíseos e Ipiranga: 

memórias do antigo Barracão. 1ed. Ribeirão Preto: COC, 2006. 

 



restauração, o Casarão Albino Camargo (1923) que apresenta-se em ruínas e o Palacete 

de Sinhá Junqueira (1932) onde nos dias atuais funciona uma biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

Além da região central, vale notar também a influência do Núcleo Colonial 

Antônio Prado nas mudanças da paisagem urbana de Ribeirão Preto. Criado em 1887, 

através de uma iniciativa do Império, o Núcleo Colonial Antônio Prado constituía um 

conjunto de loteamentos situados paralelamente aos trilhos da Mojiana entre a várzea do 

córrego Ribeirão Preto e o córrego Retiro. O principal objetivo desta iniciativa era o 

povoamento efetuado pela inserção do imigrante no cenário nacional. Desta forma, a o 

Império visava criar uma classe média formada pelo trabalhador branco, livre e com 

forte potencial consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SILVA, Adriana Capretz Borges. Campos Elíseos e Ipiranga: 

memórias do antigo Barracão. 1ed. Ribeirão Preto: COC, 2006. 

 

Figura 4- Chácaras  nos arredores do Córrego Retiro em 1897 

Figura 3- Palacete Camilo de Matos em 2020 

Fonte: foto da autora 



 A Estação Barracão (atualmente fechada e localizada na avenida Dom Pedro I), 

foi inaugurada em 1900 para atender estes imigrantes direcionados ao novo núcleo 

colonial. Enquanto a Estação Principal, demolida nos anos 1960, localizada no centro da 

cidade destinava-se ao embarque e desembarque de passageiros pertencentes às 

camadas mais ricas. Núcleo Colonial Antônio Prado desdobrou-se nos primeiros bairros 

de classe média da cidade: Campos Elíseos e Ipiranga. Após a consolidação do núcleo 

colonial, em 1920 observa-se a implantação de vias importantes até hoje na definição do 

desenho urbano da cidade. São elas: avenidas Nove de Julho, Independência e Doutor 

Francisco Junqueira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Ribeirão Preto, parte dos lucros provenientes das fazendas de café foi 

investido nas indústrias.  Em 1913 foi inaugurada uma das primeiras grandes indústrias 

da cidade: a Cia Antarctica Paulista. Além de atuar na expansão do bairro Vila Tibério, 

onde muitos operários vieram morar, esta indústria foi pioneira em realizar 

investimentos imobiliários na área do Quarteirão Paulista após a crise cafeeira de 1929.  

Em 1930, a Cia Antarctica Paulista inaugurou o Teatro Pedro II, inspirado nas grandes 

casas de ópera europeias. No mesmo ano, este grupo industrial também inaugurou a 

nova fachada do Palace Hotel, que havia sido comprado pela Companhia em 1927. Por 

fim, em 1933 foi inaugurado o Edifício Meira Junior, onde atualmente é o Pinguim. 

Figura 5- Estação Barracão 

Fonte: SILVA, Adriana Capretz Borges. Campos Elíseos e Ipiranga: 

memórias do antigo Barracão. 1ed. Ribeirão Preto: COC, 2006. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante da crescente perda de relevância do setor exportador a partir dos anos 

1930, a economia ribeirão-pretana voltou-se para a produção industrial a fim de suprir o 

mercado interno. Ribeirão Preto concentrava indústrias de consumo não durável.  

Atualmente, ainda é possível reconhecer os resquícios deste passado da emergência 

industrial: o Galpão abandonado no Campos Elíseos das indústrias Matarazzo ou na 

antiga Fábrica de Cerâmica São Luiz localizada no atual estacionamento do Carrefour 

Via Norte. 

 

Figura 6- Quarteirão Paulista nos  anos  1930 

Fonte: ROSA, Lilian Rodrigues de Oliveira; SILVA, Adriana. Paisagem Cultural do 

Café. 1ed. Ribeirão Preto: IPCCIC, 2013. 

 

Figura 7- Quarteirão Paulista em 2020 

Fonte: foto da autora 



  

 

 

 

 

 

 

 

É também na década de 1940 que o Centro sofre sua segunda expansão. O 

Teatro Pedro II por possuir capacidade para um público maior do que o dobro do Teatro 

Carlos Gomes, tornou-se a maior casa de espetáculos da cidade. Consequentemente, o 

Teatro Carlos Gomes perdeu relevância e foi demolido em 1946.  Nessa época, tem 

início o deslocamento dos moradores mais abastados da área central em direção ao 

bairro Higienópolis. Devido a esta desocupação residencial da área, vários casarões do 

período do auge cafeeiro foram demolidos ou mudaram de uso, tornando-se  

estabelecimentos  comerciais ou   de serviços.  

Em 1956 o Plano de Metas do governo de Juscelino Kubitschek, trouxe mais 

incentivos para as indústrias já estabelecidas no município, ocasionando o crescimento 

do parque industrial. Esse quadro gerou a ampliação da cidade a fim de receber novos 

moradores. Na década de 1950, na área central destacava-se o comércio que atendia 

desde as classes mais populares até as classes mais altas, sendo que o eixo comercial de 

luxo situava-se em volta da praça XV de Novembro.  

Nos anos 1960, tem início no centro o processo de verticalização de forma mais 

acentuada, com a construção de prédios destinados preferencialmente ao comércio. Na 

década de 70, observa-se na área central a construção de prédios voltados para a 

habitação, presentes até hoje no centro da cidade. Na década seguinte a verticalização se 

expandiu em direção ao Higienópolis. As atividades de lazer e entretenimento se 

Figura 8-  Ruínas  das  Indústrias  Matarazzo no bairro Campos  Elíseos 

Fonte: SILVA, Adriana Capretz Borges. Campos Elíseos e Ipiranga: 

memórias do antigo Barracão. 1ed. Ribeirão Preto: COC, 2006. 



deslocaram para outros pontos da cidade. A concentração de comércios e serviços 

voltados para as classes mais altas nos Shoppings Centers, iniciada nos anos 1980, 

gerou a popularização do centro e o seu abandono pelas elites. Com a implantação do 

calçadão nos anos 1990, o comércio popular ganhou ainda mais força na área, 

permanecendo até hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cultivo da cana de açúcar também desempenhou um papel decisivo nas 

transformações urbanas de Ribeirão Preto. Desde a crise cafeeira de 1929, a cana de 

açúcar passou a ser plantada, como alternativa à estagnação agrícola. No entanto, foi a 

partir dos anos 1970, com o plano do Pró Álcool que esta atividade ganhou maior 

importância na região. Em 1973, conflitos entre os EUA e o Oriente Médio provocaram 

a elevação abrupta do preço do barril de petróleo. A fim de reduzir a dependência 

externa de combustível, o governo Geisel elaborou o Pró Álcool, que oferecia 

incentivos fiscais e empréstimos aos produtores de cana de açúcar. A partir de então, 

observou-se em Ribeirão Preto e região a expansão dos canaviais, das destilarias e 

usinas produtoras de açúcar e álcool. Os lucros obtidos com essas atividades permitiram 

a modernização do campo a partir de investimentos em pesquisas agronômicas, pela 

inserção de máquinas e novas tecnologias no cenário rural. Este desenvolvimento 

contribuiu para a atribuição do título de “capital do agronegócio” à Ribeirão Preto, em 

2004, pela Associação Brasileira de Agronegócio. 

Figura 9- Visão da área central verticalizada 

Fonte: foto da autora 



Outro slogan associado a Ribeirão Preto é Califórnia Brasileira, popularizado 

pelo jornalista Ricardo Kotscho no fim da década de 1980. Tal slogan é justificável, 

pois assim como o estado da Califórnia nos EUA, Ribeirão Preto apresenta até os dias 

atuais elevados indicadores sociais, destaque no setor do agronegócio e altas 

temperaturas. No entanto, a onda migratória atraída pela cultura canavieira e por tal 

propaganda, provocou o crescimento demográfico de forma mais acelerada do que a 

velocidade na criação de oportunidades de empregos, ocasionando o aumento da 

desigualdade social. Desta maneira, apesar de ser uma cidade considerada rica, Ribeirão 

Preto convive com problemas sociais característicos de um município que cresceu 

rapidamente com a ausência de planejamento. 

 

A VIDA DE ODILLA MESTRINER 

Odilla Mestriner nasceu às 6:00 horas do dia 18 de agosto de 1928, na Rua 

Caramuru nº 7 em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ela foi a segunda dos cinco 

filhos do casal Luiz Mestriner e Marietta Fior de Lis. Seus avós  eram imigrantes 

italianos que vieram para Ribeirão Preto trabalhar na lavoura de café em busca de novas 

oportunidades. No entanto, o cenário hostil  do campo e a precariedade de serviços 

quando comparada aos núcleos urbanos,  fez com que muitos imigrantes, incluindo os 

avós de Odilla se deslocassem para a cidade. Desta maneira, os avós paternos e os pais 

da artista foram todos morar na Rua Caramuru nº 7 no bairro República, um bairro 

ligado à Vila Virgínia.  

Desde muito cedo, Odilla tinha o hábito de desenhar. Tal hábito foi ainda mais 

estimulado após uma doença infectocontagiosa que afetou as extremidades dos seus 

membros trazendo sequelas à seus pés e mãos, quando Odilla tinha 13 anos. Como tinha 

que passar por um longo período em recuperação, ela passou a usar o seu tempo 

desenhando e fazendo cópias de obras famosas. Seus pais ao verem o interesse da filha 

por esta atividade, passaram a comprar publicações sobre arte, que contribuíram para o 

desenvolvimento inicial da habilidade artística de Odilla. Suas primeiras telas 

retratavam paisagens de Ribeirão Preto, naturezas mortas e retratos de familiares. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta maneira, Odilla optou pelo autoditatismo antes de ingressar na Escolinha do 

Bosque em 1955, onde estudou até 1957. Neste local teve aulas com o pintor italiano 

Domenico Lazzarini e pôde ser estimulada e reconhecida como artista. Segundo Maria 

Luíza Mestriner (irmã da artista e presidente do Instituto Odilla) em entrevista realizada 

para esta pesquisa (2020), Odilla nunca demonstrou interesse por outros cursos nas 

universidades existentes ou em outra profissão.  

A partir de 1959 Odilla participou de diversas exposições e bienais, passando a ser 

reconhecida no cenário artístico nacional e internacional. Neste processo, era obstinada 

em construir uma linguagem original em suas obras. Sua irmã, a descreve como uma 

pessoa muito estudiosa e metódica, interessada em diversas formas de arte, 

especialmente na música clássica: trabalhava o dia todo, desenhando, pintando ou 

estudando. A noite, mesmo já na cama, por vezes, ficava fazendo esboços, ou estudos E 

sempre tendo ao fundo, música clássica. Nunca trabalhava sem tal presença.  Odilla 

Figura 10: Certidão de nascimento de Odilla Mestriner 

Fonte: MESTRINER, Antonio. A Saga de Odilla Mestriner. 

1ed. Ribeirão Preto: Coruja, 2013. 



dizia ser operária da arte e sentia-se realizada com o seu trabalho, por isso nunca 

cogitou a mudança de carreira.  

Parte significativa das obras de Odilla é dividida em séries (signos, Equilibristas, 

Bananeiras, entre outros), nas quais a artista explorava intensamente um determinado 

tema. Tal modo de produção artística reforça ainda mais a descrição dada por sua irmã 

como uma pessoa metódica. Segundo Maria Luíza, nestas séries Odilla buscava:  

expressar uma mensagem sempre densa, expressiva e elaborada. Seu 

entusiasmo se reciclava como um motor contínuo, desenvolvido pelos processos 

de pesquisa, investigação e estudo, fazendo fluir toda sua imaginação. 

Desafiava-se a  interpretar temáticas que afligiam o ser humano, dentro de 

cada contexto - político, social, religioso, esportivo, familiar, sempre através de 

figuras transfiguradas, sem rumo, mas em busca de um caminho. (Maria Luíza 

Mestriner em entrevista, 2020) 

Mesmo expondo em outros municípios e possuindo um apartamento em São Paulo, 

município onde Odilla visitava esporadicamente para utilizar a Oficina de Gravuras de 

Renina Katz para suas litogravuras, a artista possuía um vínculo especial com a cidade 

de Ribeirão Preto. Ela dizia só produzir bem na sua cidade natal, onde a iluminação 

provocada pela forte insolação garantia cenários fantásticos. Ela vivenciou um período 

de grande efervescência cultural em Ribeirão Preto que ocorreu nas décadas de 60 e 70.  

Nesta época ela e outros artistas (entre eles: Vaccarini, Amendola, Berti, Fulvia) se 

reuniam no ATELIER 1104, localizado na rua Alvares Cabral para realizar discussões e 

palestras sobre arte.  

Por alguns anos Odilla foi presidente do CONSELHO DE AMIGOS DO MARP -  

MUSEU DE ARTE DE RIBEIRÃO. Neste cargo ela conseguiu efetivar a doação de 

importantes obras de artistas renomados de São Paulo e Rio de Janeiro para o acervo do 

museu. Algumas vezes trocava suas obras com outros artistas a fim de contribuir para o 

acervo do MARP.  A artista também participava de projetos em escolas na cidade, pois 

defendia o acesso à alfabetização e à arte. Desta maneira, ela visitava cursos infantis e 

escolas municipais, onde disponibilizava seus materiais para oficinas de releitura. 

O período de atividade da artista se encerra em 2009 com a sua morte aos 80 

anos, ocasionada por complicações de um câncer no fígado. Possuindo obras de seu 

acervo em diversos municípios e em outros países como Bélgica, Alemanha e Eua, seu 



legado artístico permanece até os dias atuais. Pode-se dizer que Odilla muito contribuiu 

para o desenvolvimento cultural de Ribeirão Preto: sua cidade natal e fonte inspiradora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GRADUAL INCLUSÃO DE MULHERES ARTISTAS NA HISTÓRIA DA 

ARTE 

No ano de 1979, quando indagado pela artista e professora Eleanor Dickinson sobre 

o motivo da ausência de artistas mulheres no clássico livro: “História Geral da Arte”, 

Horst Waldemar Janson respondeu polidamente que jamais havia encontrado uma 

artista importante o suficiente para ser incluída no seu livro de história da arte. Após o 

falecimento do autor em 1982 e diante de inúmeras reclamações do movimento 

feminista estadunidense, o filho de Janson incluiu algumas mulheres artistas no livro. 

A situação anteriormente descrita ilustra a dificuldade da sociedade de reconhecer 

mulheres artistas, devido à heranças tradicionalistas machistas que imperavam no 

mundo artístico. A figura feminina na arte, até pouco antes do final do século XIX, era 

predominantemente associada às musas inspiradoras ou à assistentes de artistas homens. 

Figura 11:  Odilla Mestriner 

Fonte: Instituto Odilla 



A mulher era vista pela sociedade como um ser menos capaz de fazer escolhas, por isso 

necessitava do auxílio masculino. Portanto, era pregado sua incapacidade de criação de 

objetos artísticos. Porém no final do século XIX, foram criados em Paris salões 

exclusivos, que reuniam obras de artistas mulheres, as quais não conseguiam expor seus 

trabalhos. Este evento marcou o início da busca feminina por espaço no mundo artístico.  

No Brasil, a Semana de Arte Moderna de 1922 atuou de maneira semelhante, 

introduzindo o reconhecimento das mulheres artistas. Elas trouxeram inovações em suas 

obras que não seguiam um ideário romântico, comumente associado à figura feminina. 

A partir de 1960, com a consolidação do movimento feminista, muitas artistas passaram 

a ter consciência do seu espaço reduzido no cenário artístico. Isso contribuiu para a 

disseminação de tal ideia na sociedade, que gradualmente passou a valorizar e 

reconhecer as obras de arte produzidas pelas mulheres. 

As obras de Odilla Mestriner refletem indiretamente as conquistas da mulher de sua 

época. Segudo Maria Luíza Mestriner: Odilla colocava sempre que vivia-se um 

momento estratégico para as mulheres se revelarem e revelarem seus talentos, dons, 

habilidades, capacidade de trabalho e de produção. Tal pensamento, se deve ao 

reconhecimento das conquistas femininas na sociedade: como o direito ao voto e a 

inserção da mulher no mercado de trabalho. Desta maneira, marcadas pela 

originalidade, suas obras representam a liberdade de criação e de fazer escolhas, algo 

antes negado às mulheres. Seus traços firmes e cores vibrantes fogem à expectativa do 

encontro da delicadeza e romantismo, muito associados à figura feminina. 

Odilla acreditava que as mulheres artistas se imporiam e seriam respeitadas pelo 

reconhecimento à própria obra e pela produção de alto valor estético, por isso não 

entrava em embates ou competição com homens. Apesar de não vincular-se à grupos 

feministas, Odilla mantinha um bom relacionamento com amigas artistas, com quem 

desenvolvia projetos de exposições coletivas e era muito estimuladora e incentivadora à 

produção das mesmas 

Portanto, mesmo não vinculando-se à grupos feministas, Odilla representa a 

conquista do espaço da mulher no mundo artístico, através do alcance do 



reconhecimento de seu trabalho, em meio a um cenário predominantemente marcado 

pela presença masculina.  

 

ANÁLISE DAS OBRAS SELECIONADAS 

TELHADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota-se a presença de formas ortogonais, na representação dos quarteirões da 

cidade, delimitados pelas figuras dos postes. A composição reflete a visão da artista 

através da janela de sua casa. Segundo relato pessoal de Odilla: morávamos numa rua 

que ficava bem na baixada e a cidade se estendia acima, então, eu chegava até a 

esquina e tinha uma visão meio mística da cidade, aqueles quarteirões simétricos, 

Figura 12: Telhados, 1961, nanquim sobre papel, 55,5x40,5cm.                              

Fonte:  KLINTOWITZ, Jacob. Odilla Mestriner. 1ed. São Paulo: 

Raízes, 1987. 



retos, exatamente quadrados. (Mestriner, 2003). Portanto, observa-se a relação de 

proximidade, com as casas em perspectiva ao fundo e distanciamento, visível nas casas 

representadas em planta, onde somente é possível enxergar os telhados. A variação tonal 

foi produzida pela nanquim. Os tons mais escuros estão presentes nos traços retilíneos 

que representam os espigões, a cumeeira dos telhados e os postes (delimitam formas). Já 

os tons mais claros são obtidos por traços mais finos de nanquim e preenchem as 

formas. A textura também resultante desta técnica, simula vincos no papel, que sugerem 

a materialidade dos telhados. 

CASAS E CERCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Casas e Cercas, 1963, nanquim e colagem sobre cartão, 65,5x49,5cm.                                                                  

Fonte:  KLINTOWITZ, Jacob. Odilla Mestriner. 1ed. São Paulo: 

Raízes, 1987. 



Há o predomínio de formas retangulares na representação das fachadas das 

casas. Trata-se novamente de uma representação através  da janela do quarto da artista, 

revelada através da presença das venezianas, presente nos diferentes planos da obra. 

Segundo Maria Luíza Mestriner, irmã de Odilla, na época da obra elas moravam no 

bairro Jardim Sumaré em uma casa que possuía janelas venezianas nos quartos, as quais 

são retratadas nesta e em outras obras da artista. A composição é formada por três 

planos, sendo os dois à frente, mais próximos da visão da artista e o último mais 

distante, onde não é possível observar os detalhes das cercas, que neste caso são 

representadas por linhas horizontais. Observa-se tons de marrom na obra, que 

possivelmente representam a madeira das venezianas e das cercas. A textura presente, 

também simula o material da madeira. 

FIGURA CASA V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Figura Casa V, 1967, nanquim e jornais colados sobre cartão, 65,5x49,5cm                                                              

Fonte:  KLINTOWITZ, Jacob. Odilla Mestriner. 1ed. São Paulo: 

Raízes, 1987. 



Observa-se o uso de formas circulares na representação dos rostos em espanto e 

de formas retilíneas referentes às fachadas das casas. Um elemento notável na 

composição é o uso de palavras recortadas de um jornal, as quais remetem à ditadura 

militar. Com o recurso aplicado, o “collage” utilizado pelo artista francês Braque nota-

se o aspecto moderno de sua obra, uma influência cubista vista em algumas artistas 

modernistas como Anita Malfatti. Trata-se de uma obra de protesto, segundo Maria 

Luíza Mestriner: Odilla era absolutamente contrária à ditadura militar e francamente 

defensora da democracia. Defendia arduamente a liberdade de expressão e o respeito à 

arte. As cores em destaque, o azul e o verde lembram as cores da bandeira nacional e o 

preto, um tom mais sombrio, talvez pelo período da obra. A textura produzida pelo 

nanquim simula rachaduras na tela como maneira de representar as “marcas” do período 

ditatorial nas pessoas. 

VISÃO DA CIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Visão da Cidade, 1978, litografia, 42,5x28cm                                                            

Fonte:  KLINTOWITZ, Jacob. Odilla Mestriner. 1ed. São Paulo: 

Raízes, 1987. 



Observa-se o uso de formas geométricas na representação dos prédios, do rosto 

central e dos olhos visíveis nas outras janelas. Trata-se de uma obra com um grau maior 

de instrospecção a qual reflete-se na composição, onde um rosto centralizado e bipartido 

(que possivelmente pode ser a artista) observa com espanto os prédios da cidade, como 

consequência da verticalização acentuada na década de 1970. A imagem dos prédios 

entre as duas partes da cabeça pode ser entendida como uma maneira de representar a 

imagem que se forma no plano mental no interior da cabeça. Outra interpretação 

possível seria a representação da sensação de fragmentação e fragilidade das relações 

humanas diante da urbanização crescente. Os olhos nas outras janelas revelam a 

sensação de vigilância podendo ser atribuída ao período da ditadura militar. O sol 

aparente retoma a característica climática de Ribeirão Preto, a qual Odilla associa a sua 

cidade natal: “sempre com sol a toda, colorindo céu e terra, propiciando paisagens e 

horizontes fantasticamente coloridos”. Desta maneira, as cores representam o do reflexo 

do sol em tons amarelos e alaranjados. As textura mais lisa está presente nas áreas 

coloridas, já a textura rugosa representa regiões sombreadas. 

CAMINHOS DA FERROVIA III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Caminhos da Ferrovia III, 1981, acrílica sobre a tela, 80x60cm                                                       

Fonte:  KLINTOWITZ, Jacob. Odilla Mestriner. 1ed. São Paulo: 

Raízes, 1987. 



A geometrização das figuras é visível na representação da cidade. Quanto à 

composição, observa-se uma relação de proximidade e distanciamento entre as 

diferentes paisagens urbanas. As casas do vilarejo no início da ferrovia representam 

Ribeirão Preto no início do século XX, fase vinculada à infância da artista. Ao fundo, a 

cidade verticalizada refere-se à Ribeirão Preto moderna cujo crescimento muito deveu à 

ferrovia. As tonalidades escuras representam o anoitecer. Observa-se uma textura de 

grafismo nos telhados e no gramado da obra, sugerindo a materialidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos por esta pesquisa comprovam a ocorrência de transformações 

urbanas na paisagem de Ribeirão Preto, através das obras de Odilla Mestriner. Entre as 

mudanças significativas retratadas configuram: alteração dos tamanhos dos quarteirões 

(os bairros mais antigos apresentam o padrão 100m x 100m enquanto que nos mais 

atuais foram adotadas dimensões maiores a fim de comportar edifícios de maior 

gabarito). As cercas de madeira que delimitavam o espaço do terreno cederam espaço 

para muros altos, diante da crescente criminalidade. A repressão e a sensação de 

vigilância do período ditatorial converteram-se na liberdade de expressão característica 

de uma Ribeirão Preto mais democrática e palco de grandes manifestações. A 

verticalização intensificou-se na cidade e por fim houve a perda de importância das 

ferrovias no cenário atual ribeirão-pretano e abandono das antigas estações de trem.  

Estas conclusões reforçam a existência de um forte vínculo entre as obras de Odilla 

e a paisagem urbana de Ribeirão Preto. O trabalho da artista também revela 

indiretamente as conquistas femininas na sociedade, através da liberdade de 

composição, quebra do ideário romântico e firmeza no traço.  

Diante da pandemia e devido ao alto custo de manutenção, o Instituto Odilla não 

tem previsão de reabertura em um futuro próximo. No entanto, a publicação do presente 

artigo pode atuar na preservação e resgate de memórias sobre quem foi Odilla 

Mestriner. 
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